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Mål for tilskuddsordningen 
• Økt sysselsetting i marine næringer 

Målgruppe for tilskuddsordningen 
• Næringsutøvere innenfor marine næringer 
• Fiskere i Fiskermanntallet 
• Personer under 35 år og kvinner 
• Eiere av land- og mottaksanlegg 

Kriterier for måloppnåelse: 
• Antall fiskere som har mottatt tilskudd 
• Antall personer under 35 år og kvinner som har fått tilskudd 
• Antall eiere av land- og mottaksanlegg som har fått finansiering 
• Antall prosjekter innenfor videreforedling av sjømat 

Prioriteringer for 2008: 
• Utvikle og fornye den lokaltilpassede fiskeflåten 
• Kjøp av fiskebåt under 25 år 
• Etablere og modernisere land- og mottaksanlegg 
• Investeringer i land- og mottaksanlegg 
• Investeringer i utvikling og videreforedling av nye produkter innenfor marine næringer 

Tildelingskriterier: 
• Søknadsfristene er 1. februar, 1. april og 1. september 2008 
• Prosjektet skal igangsettes innen 6 måneder etter at tilskuddet bevilges og ferdigstilles senest 
2 år etter tilskuddsbrevets dato 
• Aktive fiskere registrert i Fiskermanntallet 
• Fartøy må ha kvoterettigheter i fisket 
• Anlegg med kjøpegodkjenning 
• Landanlegg med felles servicefunksjoner 
• Det ytes ikke ytterligere tilskudd til foreliggende prosjekt eller til eventuelle 
kostnadsoverskridelser 
• For øvrig gjelder regelverket fastsatt av Sametinget i sak 43/07 Revisjon av Sametingets 
søkerbaserte tilskuddsforvaltning, og krav gitt i Sametingets budsjettdokument for 2008, 
kapittel 3.2 søkerbaserte tilskudd 

Geografiske virkeområde: 
Det geografiske virkeområdet for søkerbaserte tilskudd til næringsutvikling er følgende: 
Stemmekretsene Bugøynes, Bugøyfjord, Neiden, Jakobsnes, Jarfjord, Svanvik og Skogfoss i 
Sør-Varanger kommune, Nesseby kommune, Tana kommune, Hopsfjorden og Langfjorden og 
stemmekretsen Gamvik tettsted i Gamvik kommune, skolekretsen Dyfjord, Indre Laksefjord 
fra Veidnes til Bekkarfjord og innover fjorden i Lebesby kommune, bygdene Nordvågen og 
Sarnes, stemmekretsene Gjesvær, Skarsvåg, Kamøyvær samt fastlandssiden i Nordkapp 
kommune, Porsanger kommune, Ingøy, Rolvsøy og stedene Lillefjord, Slåtten og Snefjord i 
Måsøy kommune, Karasjok kommune, Kautokeino kommune, Kvalsund kommune, det som 



tidligere var Talvik kommune i Alta kommune, Loppa kommune, Kvænangen kommune, 
Kåfjord kommune, Storfjord kommune, Lyngen kommune, skolekretsene Lakselvbukt, 
Olderbakken, Sjursnes og Breivikeidet i Sørfjorden i Tromsø kommune, den samiske 
befolkning på Senja og i resten av Lenvik kommune, valgkretsene Rabbås, Skøelv og Reinelv 
i Sørreisa kommune, Lavangen kommune, Skånland kommune, bygdene Øse, Kvernmo, 
Dalsletta, Skifte, Labergdalen, Løvdal og Moan i Gratangen kommune, kretsene Evenesmark, 
Lenvikmark (Snubba) og Veggen i Evenes kommune, Herjangen og stemmekretsene Vassdal 
og Kvanndal i Narvik kommune, Tysfjord kommune, Ulvsvåg og Innhavet i Hamarøy 
kommune og den samiske befolkningen i sørsameområdet. 

Målgruppen generelt for virkemidlene avsatt til næringsutvikling er den samiske befolkningen 
i Norge og hele befolkningen innenfor det geografiske virkeområdet. Midler til 
næringsutvikling kan også ytes til den samiske befolkningen til tiltak som er avledet av 
samisk reindrift. Midlene kan videre tildeles samisk kulturbasert næringsliv i hele landet. 

Beregningsregler: 
• Maks. kr 300 000 og inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag for nye båter og andre tiltak 
innenfor marine næringer 
• Maks. kr 150 000 og inntil 30 % av godkjent kostnadsoverslag for båter under 25 år 
• For øvrig gjelder de samme beregningsregler som for variert næringsliv 

Ordningen forvaltes av Sametingets tilskuddsstyre. 

For 2008 avsettes det kr 4 165 000 i tilskudd til marine næringer. 

Sametingets søknadsskjema skal benyttes. 


